


 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق  سردلا ةعاق

 لانو ةيويح

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 وشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بّرّدت
 ةفلتخملا تايصخشلا َراودأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ُرف .

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُثَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

  .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجاد

 نأ وا و
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ دع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 ٍةديعَبلا ٍنادْلُبلا ٍدَحَأ يف ْتَنَدَح ءِنامَّزلا ميدق يف
 ل

 اًريثَك ةَطِسيُملا ةَيِدْؤَألا ٍدَحَأ ُناَكْس ناك ْدَقَق .ًةَبيرَع ٌةياكح
 ْمُهَقْوَ ٍبِصتْنُمل | يلاعلا ٍلّبَجلا ىلإ ْمُهَسوؤُر َنوعَفْرَي ام

 .ةَمِتاق جارْبأو ةيلاع ٍراوْسَأ تاذ ريب َةَعْلَك اًنايحأ َنْوَرَي

 ىّبَح الو َةَعْلَملا َكْلَِي يداولا ناكس نم ٌدَحَأ لْخْدَي ْمَل

 .رادجنإلا ٍديِدَّشلا ٍلَبَجلا َحْفَس َقَلَسَت
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 ْ+َي اًناكَم ماّيألا َنِم مْوَي يف يداولا َكِلَذ َناك ْدَقَ

 ىف اكن: نولعتي فاذكت اًكيمج ةلاكش ناك يق قذتعلا

 ٌراجْشَأ ثّئاكو .اًريفَو اًَلوصخَم ْمهيطْمُت يلا ٌمهِلوقُح

 ةئيِلَم ٌمورُكلاو َقَديِدَللا ةّيكافلاب اًمِياد َةلَقْتُم نيتاسّبلا
 !مُهايَح ًاَْهَأ ناك ام .ٍبِّعلا ٍديِقانعب هدم 1 7 - 358



 امَدْنِع ُهَّنإف .ٌبيرَغ ٌرْمأ بيرك تاذ َتَدَح ّمُن

 َرامِثو ْمُهَلالِغ اوعَمْجَيِل ْمهِلوُح ىلإ َنوعرازُملا َبَهَد
 ْمَل .ْتَقَتا ِدَ اهّلُك َرامّثلاو الفلا َّنَأ اودَجَو ْمِهِراجْشَأ

 ٌةَدِحاو حْمَق ََلبْبُس الو ٍرَجَّشلا ىلَع ٌةَدِحاو َةَرَمَث اودجي

 .ضْألا يف

 ري 77 7 2_1 ل
 7 ' رم تسسسا مسبب

 / أ لا



 َكِلَد َّنأ دي ال» :ِةَّسْهَد يف َنيعرازُملا دع حاص

 «!اَلْبَل َتَدَح

 ٌصضوصللا َقَرَس ْدَقَل» :ةاصعب كيرلا حاصو

 «!ْمِهْيَلَع يدي ْتَحَكَو اذإ ْمُهَل ُلْيَولا .انَلالِغ



 اوك .يصوصُألا َِع نوفي ميباسأ دوعِراملا لَ

 بوب ْنَعو ءاهوكرت ٌُصوصُنلا ُنوكَ دق مادأ انآ ْنَع
دق ران اياقي ْنَعو ءاهوطقْسأ نونوكي د

 .اهولّعشأ نونوكي 

 دق راس اصتع كك يع اودجي ْمَل َنيعِرارعلا نك
 كلك ي ارشاعو .ينقذت اهنف يلدغ قلق ةيلقنا
 .ةقباس َنينس نو اهون دق اوناك يلا لالِغلا ىلع ِاتل



 ةاج امّدنِعو .ًةياث ْمُهَضْرَأ اوعَرر يلاقلا يبول يف
 لك ني رثثأ ءاذج ين ضاألا قرستساْلأ اوآز ثيركلا

 اسر ةييدتاسسو مهلوقُ يف اوماقأف .قياس لوصتت

 ٌقِرْسَي ْنآ َنآلا َدْعَب ٍدَحَأِل | وحشي نل .راهت ليل نولُم

 ا !ْمُهَضْر



 اودَجّوف َنوعرازُملا طَقْيَتْسا ءمْوَي حابص يف ءْنِكل

 .يضاملا ماعلا يف قفل امك «ىفتخا لك يس لك

 «!اًرْخس ِرْمَألا ٍق َنَآ دب ال» :عّرَق يف ُساَنلا حاص

 ٌنوكْسَم يداولا اذَه» :َنيِلِئاق ٍلافْطَألا ُضْعَب ىكو

 «!نجلاب

 ام .َءاتّشلا اذَه انَلُك ٌعوِجَتَس» :ٍنْرْحِب ٌروجَع ْتَلاَقو

 «؟انُدِعاسُي ْنَمو ؟َلَعْفَت ْنَأ ُرِدْقَت
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 :لاقو داج ُهُمْسا َنيعِراَزُملا ٍِءانْبَأ ْنِم ىَتَق َمّدَقت ََأْجَق

 ّمُث .اًضيَأ ّيِكَدو ءاَدج ّيِوَق انآ رّْللا اذه كك لأ انأ»

 ٌدَحَأ َنٌكَمَتي ْنَأ دودو ءاًباوج َرِظَنْنَي ْنَأ نود اًضكار َعَرْسَأ

 يفتْخَيو ٍلبَجلا َحْفَس ُقَلستَي ُهوُأَو ام َناعْرُسو .هفاقيإ ْنِم
 .ٍراصبألا ِنَع



 هيداو ْنَع اريك َدَعَتْبا ِدَق داج ىتَملا ناك ام َناعْرُس

 ُةكْوَح تلي اَدَب دَك يلاعلا لّبَجلا ٌبابَص ناكو .سمُشُملا

 ىدخإ ْنِم َمطَتْقاو فّقَوَت .ْفَحَي ْمَل ىتقلا َّنِكل .ٌرودَيو
 ْرْمَصُي لَبجلا ُدَعْصَي حارو .اهْيَلإ ٌدِيَبْسَي اًضَع ٍراجْشَألا

 .حرَمي ينغيو
 «ٍةَعْرْسب َةّمقلا ّلِصَأ ْنَأ َيَلَع» :ٍلاع ٍتْوَّصِب داج ّلاق

 مقل ىلَع َّنآلا َتْنَأ» :ُلوقَي قيمَع ٌوَدُم ٍتْوَصِب اذإف

 .ِةكيملا ُبيِرَغ ٌروجَع ٍلالَّظلا ِنْيَب ْنِم َرَرَب مت «.ىتَلا اهي
 َبَرْغَأ هتايع يف ىأَر ْدَق ْنُكَي مل ُهّنإف .داج َقَهَش

 ٍنْيَعِساَو ةؤادرو ُهْنَعّبَق ثاك ْدَقَف .ٍلُجّرلا َكِلَذ بايث ْنِم

 ٌتارّرَطُملاو ٌرِهاوَجلا امُهْنيَرُت تاكو .نْيمِتاق ٍنْيَضاَفْضَف

 ُلِمْحَي ُلُجّرلا ًناكو .ةّيرَغ ٍلاكْشَأ يف ٍنآلأكتيو ِناقرَْيف

 نود ْمَرَْي) ْمُتْجَي ّناك امني ةّيِرْحِس اًضَع ِهْيَدَِي ىدخإ يف
 .ْمْحَص هوس تازغ ىرخألا ىلع 42

 هنأ ذب ال» ديل يل كروي قو قوتي داس لق عر

 «!ًريطَح ٌيْنِج وأ ةيِهش عباس





 «.يدْنِع ليل
 .ِةعْلَقلا ٍراوْسَأ لخاد اناك ام َناعْرُس «ّّنجلا داج عَن

 ٌنْبَب ةَءارَو داج ىشَّمو هِةَعْلَملا ةحاس يف نجلا ىشَم

 ُبارْعلا َراط ءانثألا هذه يف .ةّمكافلاو ٍلالغلا َنِم ماوُكَأ

 الخلا ِوِذَمه :هَل لاقو ءِوَِيَك ىلَع َمَتَجو داج ٌةيحان ُدَّوْسَألا
 «.مُكيداو ْنِم نجلا اهَقَرَس ْدَقَل .ْمُكَل ّيِه ُرامّثلاَو
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 داو يلْمَأ َكَرَك ْدَقَل !ُهَلْبَقَاَس» :اًبضاغ داج حاص

 «!ماعّط نود يداولا

 نإ .ٌقمخأ نكت ال» :داح ٍتْوَصب لوقت رطل عرس
 انه َقْبإ .يتحيصت ْحَمْسا .ِرَصَبلا حْمَلب َكْْفَي ْنَأ ىلَع ٌرِداق

 «.ٌريِرّشلا ُهَرْحِس َمِزْهَت ْن ُعيطَتْسَت ِذِيدْنِع .ةّرارشأ ْمّلعتو

0 

 حم



 ُتَحْبَت َتْنُك ْنِإ ؟لَمَع

 (.ينٌدِعاسُي
 يف سورُد لباقُم اًمداخ َلَمْعَي ْنَأ ىلَع داج ّقَقاو

 ىل ةداعّسلا ٌديعُيَس ةَيرَطلا ِهِذَهب ُهّنأ اًمثاو ناك .رْحَّسلا

 .هِناَكَسَو يداولا

 ِءايْشَألاَو ٍزونكلاب ةقلقو هدم ٌةَمْلَقلا .تقاك
 هلع هر او و

 «ةفرغ ةفّرغ َةَعَلَقلا ٌةارأو ىتملا ينجلا ّدَحَأ .ةّئيمّتلا

 مح
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 اديخأ الضو .قغأو اهتقباس ْنِم َلَمْجَأ ٍةَفْرَع لك ثئاكو

 ال ْنَأ ىتَّملِل ادب ىَّتَح اًدج َةَريِبَك تناك .ىرُبُكلا ٍةَعاقلا ىلإ

 ٍناسْرُف ٌعوردو ٌتارُكو ٌقارؤأو بْنُ اهيف َناكو ءاهل خا

 كلي يف ٍلَهَم ىلَع داج ىشَم م .ٌةَريِثَك ىرخأ ُءايْشَأو ٌةيِديدَح

 :ٍلاعُفناِب سف يف َلاقو «ةعساولا ةعاقلا

 ة!ةّرْخِس ٌُريرُشلا اذ سامي ان انه»



 ناك يتلا ٍةَميِدَقلا ٍبْتُكلاب َةَِلَم اًقوفُر داج ىأر

 اياوَّزلا ٍِضْعَب يف ىأرو .ِهِلْمَح ىِلَع ُرِدْقَي ال ًاليقت اهُضْعَب

 ىأؤ .ناولألا ٌةيهاز ٌةَراَوَف لئاوس اهيف ٌةَمْحْص ِتاجاجر

 يرفق ويفك لا ولع يف مخ اذ ةعاقلا تو يف



 رذقلا ِوذَه َيِتْبُت ْنَأ َكِيَلَع» : ص وبحب ينجلا لاق

 «!ٌعْرْفَت اهّتَْرت اذإ َكَل ُلْيَولاو .اهيّفاح ىَتَح ٌةءولْمَم

 (.اًرْوَق ّلَمَعلا ًادْبأس» :ٍةَْرُسِب داج لاق

 «.رْخّسلا َكَمّلَعَأف اهَّلُك كلامغأ ْرِجْنأ» :ٌينجلا ّلاقف

 9 ١ ماج روم حسو < 31
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 ءاًقاش ناك َلَمَعلا َنِكل .يِنجلا َّيِبَص داج َحَّبْصَأ اذكَه

 ْمَل َكِلذ َعَمو .مْوَي َدَْب اَمْوَي اَنقَو ُلوطَيو ةَدِش ُدادْرَي َناكو

 ٍبارُعلاو داج َّنْيَي ْثْأَكَت ِةَيِلاَثلا عيباسألا لالخ

 تْحَك ِتاوُنَس ُذْنُم َمَقَو ْذَق كارخلا ناك :ةةرفو ةنادنق
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 ٍةَعَْقلا يف اّلِإ َناريَّطلا ٌعيطَتْسَي ال َوْهَف ٌّيجلا رس ريثأت |

 ىوطْا يداولا ىلإ َلورْنلا ٌلّواح اذإ َناكو .اهّلْؤَحو
 .ِنارّيَطلا ِنَع ٌرِجَعو ٌةاحانَج

 ْنِم َكبَرَه َدْنِع َكَعَم ينُذُحَأَتَأ» :داجل ُبارُغلا لاق

 «.انه

 ْنأ ُرِدْقَأ .انُم اًريسأ ٌتْسَل انأ» :لاقو داج َكِحَض

 َقْوَق َبارْغلا َعّقرو َكِلَذ لاق .ءاشَأ ىتم يتيَب ىلإ دوعأ
 .ِةَعْلَقلا باب ةّيِحان ىشمو ِهِعارذ
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 نواه ,كاركلا نلف رواق ف هلأ داب خا ةات
 .ْعِطَنْسَي ْمَلَق ًةَدِحاو ٌةَوُطخ َمّدَقَتَي ْنَأ اًريِثَك 14 هد

 انالك ؟َنآلا ينْفَّدَص» :ٌداح ٍتْوَصِب ُبارْعلا لاق

 «!ٌينجلا ِةَعْلَق يف ٌريسأ

 ٌةدازف .رْخّسلا ريثأت َتْحََعَقَو اًضْيأ َوُه ُهَّنَأ داج َكَرْدَأ
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 يف ايِموَي ٌُديِزَي راصف ءَكِلَذ َفَرَع ِّّنجلا َّنَأ ودْبَيو

 َوْهَو ُهَراهَن يضَقي داج ناك .ّقاَّشلا ٍلَمَعلاِ ىقفلا نإ

 يو يلا ةّيِرْحّسلا ٍلِئاوّسلاب ةَئيلَم َةَريبَك اًرودُق ُكّرَحُي

 َبُيُك َلِمْحَي نأ ِهْيَلَع ناكو يوك ٌحِئاوَر اناخأ انه
 هلاعتثا تقم يك .هنعارو اهلذح ُمِلْؤُي ةَمْخَه رْخس

 ىّتَح َةءولْمَم ِءادْوَّسلا ٍرْدِقلا ىلَع ةظفاحُملا ناك اهّلُك
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 يذلا (ُريغَّصلا ٌيِئاملا ىّرْجَملا) ُلَوْدَجلا ناك ْدَقَ

 ُلِْنَي ,ىرْبُكلا ٍةَعاقلا ِنَع اّدج اًديعَب ءاملا ُهْنِم داج ُبِلْجَي

 ٍةَقوصْرَم ِتاَرَمَمو ٍتاحاس َرْبَعو ِراَوَد ٍلاع مل يف ِهْيَلِ

 ٍلَوُدَجلا َكِلَذ ىلإ َلِزْنَي نأ داج ىلَع ةاكر قزاججلاب

 ٍةَعاقلا ىلإ امهب َدَعْضَيو ِنْيَول النيم ِمْرَي لك اًرارم
 :اًدُهََتُم مْوَي تاذ لاق .ىرْبُكلا

 7 هسسوح



 ندع لاه ةيرخشلا ٍتامِلكلا صخب ف رغأ يتبل
 «.امُهَدْحَو ٍناريطَي َنْيَوْلَّدلا

 ةيرْخس ٍتامِلَك ٌفِرْعَت َتْنُك ْوَل» :بَضَعب ُبارْغلا لاق
 َّنَأ يقيدَص اي ُدْعَب ُكِرْدُت ملأ .انُه ْنِم َتْنَأو انأ انْجَرَخَل

 (؟ةّيِرْحَّسلا ِهِتامِلَك ٌعَمْسَت َكَكْرْتَي ْنَل ّينجلا



 -_ونتو َِيَْ نأ الإ اني ام ! م َتْنأد :داج لاق
 و

حّسلا هتامِلَك ىلإ
لا ِِئَدْنِع ُمّلَعَتتَس .ةّير

 وكسكو ِتامِلَك

 (.َبرَهَتِل

 داج .يوَج .مالكلاك الهش قبيل لققلا نك
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 نود نجلا َفْلَح اَمَحَر .ٍةَكنُم ٍةَقيِرَط ّلُك ُبارْعلاو

 .رثكلا ٍقودْنص َءارَو آبتخإ .هيلواط َتْحَت آبتخإ .ٍتْوَص

 داج ىلع ّقاَشلا لمعلا دازف نجلا كوكس ْنِم َكِلَذ َدازو

 .ٍليَّلا َنِم اًبناج اًضِيَأ َلَمْعَيْنَأ ىلع ُهربْجَأو



 يف يمّتْرَي ُهَسْفَن َدَجّوو :ِةَعْلَقلا ىلْغَأ يف ِهيَقْرْع ىلإ مّلُسلا َدوعُص ْعِطَنْسَي ْمَلَك اًدج اًبعْنُم ٍةَلْيَل تاذ داج ناك
 موتا ُهَبَلَع ام َناعْرُس نجلا 2 00 0 كرا
 «داجب ىلإ ةشياذأ ةرد ةيرك ىلع سلع يلا هاج

 مكاو ٍضزألا ىلع َعَقَوَف ايياجت اَقَرْوَد 7 تكد نأ َتَدَحو .ِيِجاجْزلا هِتراودو ِهينُك يف ُلِغَتْشَي خارو
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 ْدَقَف ٍةَسْهَد يف ُهَلْوَح َقَّدَحف ءىتَقلا ُتْوَّصلا اعقب

 ِتامِلَكلاب اهُيِطاخُي ّمُث ءةَستْكِملا ىلإ ٌريشُي نجلا ىأَر
 .لَّمَعلاِب اهاّيإ اًرِمآ ِةّيِرْحَّسلا

 .اهدْحَو ةعاقلا يف ُكوت ستكولا ُبقارُي داج حار
 ءٍناقثإو ٍةَّمِحِب روسكَملا ٍجاجزلا َّنِم َناكملا ُتّظَتُت اهآرو

 .اهِِقْوَم ىلإ ٌدوعَت مَ
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 ىلإ َبَمَّدو ُهَتلِواَط َكَرَت ُهَلَمَع ٌرِحاَسلا ىهْنَأ ْنَأ َدْعَب

 .َمانو ِهِتَقْرُع

 ٍفاصِننا َدْعَب اّلِإ ةّناكَم ُكّرْني ْمَلو اليوَط داج َرَظَتْنا

 حرفي ةيِرْحّسلا ٍتاملكلا ُْدّدَرُي ٍءودُهِب َمّلّسلا َدِعَض .ِلْيَّللا



 ِتامِلَك ٍلامْعِتْسال اَهْوََتُم ِرْجَّملا َلْيبُق طقبتْسِإ

 ٌعَمْسا) :لاقو يدب اويدخف ةوذخ تارغلا َّنِكَل 0

 نجلا نوكَي َنيح الإ َرْحَّسلا َلِمْعَتْسَت ْنأ َكايإ .

 م اّلإو هتَعْلَك ع

 زوجعلا نجلا ج ع «تاعاس آى ادي ِتْقَو دعب

 دج يذلا ّقاَّشلا ٌلَمَعلا داجل كرت ْدَكو هَدَعْلَقلا َنِم

 .ّيتجلا ٍليِحَر ْنِم َدَكأَيِل جْزّبلا ىلإ ُباُغلا ٌراط . .موَي ّلُك

 رق



 ةيِرْحَّسلا ٍتامِلَكلا (ّقَطَن) ظَمَل .ُهَْقَو داج ْمّيَضُي ْمَل

 .ءاملا ٍبْلَجِب َةَسَتْكولا ٌرمَأَو

 ٍنادِعاس ٍةَسَنْكِولِل (ّرَهَظَو َجَرَخ) ّرَرَب ءٍلاحلا يف
 ْتَعَرْسَأو اَرْفَق مِلالَّسلا ٍتاِجَرَد ْتَلَرَتو .نْيَولَدلا انَلَمَح

 .رورشو 55-5 يف ُبارُغلاو داج اهَعبَتو .ٍلَوْذَجلا ىلإ

 املا ُبِلْجَت اهَلَمَع ْتَعَبات َةَسَتْكولا َّنِكَل .ريصق ِتْفَو يف
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 نقلا كلملا ه2 ةاعزشو وقرا وذ ول َدْعَب اَوْلَد

 !ًةَسَتْكِولا ِفِقْوَأ !لُجَع» :ُبارْعلا حاص .ىرُبُكلا ٍةَعاقلا

 «!ٍلاحلا يف اهفقؤأ

 !ٌعيطَتْسَأ ال «ُعيطَتْسَأ ال١ :حاص َنيكْسملا ىتّقلا َّنِكَل

 يلا ِتاملَكلا مّلَعَتأ ْمَلو اهلْغَش يلا ٍِتامِلَكلا ُتنّلَعَت

 « .اهفقوُت



 .رثفلا يف ةاملا ُتْصَك هاهَلَمَع ٌةَسَتكِملا تبا
 ُبْتُكلا ٍتَماعو ىرْبُكلا ٍةَعاقلا يف ُهايِولا ِتَعَمَتْر

 .جْوَمَتُملا ءاملا ّعَم دكت ٌييلركلاو ثالواأطلا ٍِتَدتلو .هلملا َقْرَ كارلا
 ب ا د نع اهَرطَشف َةَستْكولا َبَرَضو اّسْأَك ُفئاخلا ةاجب ٌكَقْفَأ

 ثعارو نْيَولَد ةمتكم لك تلَمَحو .ةلياك شحم ىلإ
 اهلك ةعلقلا ٍقَدع ىلإ ٌةايِهلا ِتَبَدَسَت ام َناعْرُس .ٍةَريبك ٍةَعْرَسِ امهَيَصَتو ع ءاملاب امُهألْيَت

 .اهتحاسو اهوِلالَسو
 .ٍبارْغلاو داج ٌمامَأ ٌبيهَر لِظ َبَصَعلاو .ِدْعَرلاَك لعب َعِْسو ُءامّسلا (ْتَدَرْساَو ْتَمَلْظأ) ِتّرَهَمْها هج





 ٍتَكّرَح َةَديدَش ٌةَفِصاع ُْبَضَع ٌراثأو .ٌينجلا داع ْدَقَل

 حاص .ّقْرَبلا ُةِبْشُي امي ىربُكلا ًةَعاقلا ٍتَءاضأو َحايرلا

 ءِلَمَعلا ِنَع ٌةَسَتْكِلا ٍتَقَقوَتَ «ةّيِرْحّسلا ِتامِلَكلاب نجلا
 ل ةاح لاسلا يفر .ةدورُبلا ٌةَديِدَّش حير ٍةَعاَقلا يف ْتَّبَمو

 .هتعيبَط ىلإ ِءْيَش

 َماسِتْلا داج ّمَسَتْبإ
 نحاسي سرس وع

 5 يف نجلا َطَمَل ْدَقَل .َهَضي



 رْحَّسلا َلوعْفَم ٌلِطْبُت ىلا َةّيرْحَّسلا ٍتاملكلا ءوبَضَع ِءانْنَأ

 :اهعلعكو داج اهَعِمَسف ةفقوكو

 !هيبرضا» :ةّستكولاب ٌبِضاغلا ٌزوجَعلا ٌّيَنجلا حاص ا هاو م ف و

 اهامَر ةنكل 5 1 «ىَتَملا َبِرْضَتِل ٌةَسَتْكِلا تقوس «!هيبرْضا

 5 اهتيواز ىلإ تَدَتْراف ال يلا ةّيرْحّسلا ِتامِلَكلاِب



 يلا ٍتامِلَكلا ُفِرْعَأ َّنآلا انآ» :حّرَق يف داج حاص

 َكْسْفَت َتْنَأ .ةُفقوُتو ُهْلِطب يلا ٍتامِلَكلاَو َرْخّسلا ُلُغَشُ

 داج حارو «!ّيّنجلا هيأ اًريخأ َتْيَهَتْلا ِدَمَل .يل اهَتْظَمَل

 .ينجلا َلْوَح ٌرودَيو ٌصْقْرَي
 .ديدَش ٌفوح ةباصأ دقو جبل ىلْعَأ ىلإ ُبارغلا ٌراط



 َسَمَهو داج َوْحَن ّلامو ةَريَّرِش ٌةَماستبا نجلا َمَسَتْبإ
 :الئاق هدأ يف

 َتْنَأ .يرارشأ يذلا ىتقلا اهُيأ هالْعِف َتْمَلَعَ دَقَ»

 مد ّروجعلا نجلا ّلَعل» :هِسْفَت يف لاقو .داج َشِهَ
 تاركا َعَِس ٍةَظحّنلا َكْلَي يف ُهّنكل «.ةَريرشلا ِهاعْفأ ىلَع

 «!زَّدْخا نّدْخإ جلا ردح
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 لئاه ٌبُذ ىلإ نجلا ٌلَّوَحَتو ٌفِطاخ ٌءْوَص َّعَمَل

 .ٍناكَم ىلإ ٍناكَم ْنِم ىتّلا ٌقِحالُي َحار ءبِضاَغ
 اكذلا نيل رجلا يشر ةقعارو تشي نأ! لواح

 .اًميطْحَت اهَمَّطَحف ًةَدِحاو َةَبْرَض ّيِسِزُكلا َبَرَص

 77777777 س
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 ٌفاخف ءةّيواز يف اًروصْحَم اًريخأ ُهَسْفَ داج َدَجَو

 حاصو بيرق ٍناكَم ىلإ اهَدْنِع ُباَرْغلا َلَري .اًديدَش اًفْوَح
 «.تاّيَحلا ُهَرْكَت ٌتابّدلاف ا َكَسْفَن ُلَّوَح» :ٍفْوَحَب

 ةّيِرْحّسلا ىوقلا ُكِلْمَيُهّنَأ ِهْوَح نم َيِسّن دَق داج ناك



 مدنا عانت سقت وع ىلإ هاج لوكا ةاعا

 ٍتدَتزاف .رْسَن ىلإ بدلا َلّوَحَتو َرَآ ٌفِطاخ ٌءْوَض َعَمَل
 هيِلاخَمِب اهِلْيَذ ْنِم اهَكَسْمَأ َرْمَّنلا َّنِكَل ءءارّولا ىلإ ُةّيحلا

 .ةّداحلا َةّي ةّيوَقلا

 «! ةيزاث لوك «ةيزاث لّوَحك» :ُبارْغلا حاص



 ُبرْضَي (ُيرَب ّطق) روس ىلإ ٍلاحلا يف داج َلّوَحَ
 واه يع

 ربو

 ْنِكَل .راطو ِهْيحانَج َرَّشَتو ِءارَّولا ىلإ ُرَلا ّدَتزإ
 .ٍناتريبَك ِناتّشير روُنّسلا ٍبِلاخَم َّنْيب ُهْنِم ْتّيِقَب

 ثا



 يف (ِءاوّهلا يف َقَلَح) َمّوَحو ِةعاقلا نم ُرسلا َجَرَت
 يف ةءارو ُروّنّسلا َعَرْسَأَف .ةَعاّسلا ىلإ طَبَم ّمُث ِدَعلَقلا

 .ُقَبلا اهّنأك ٍةَعْر
 ُهْنِم يتأَي داج ناك يذلا ٍلَوْدَجلا ةّيِحان ٌرْسَّتلا ٌراط

 .ىفتخا َكانُمو .َءادْوَّسلا َرْدِقلا ًةلْمَيِل ءاملاب



 ءاملا يف َقَّدَحو اَرَمَحَتُم ٍلّوْدَجلا َمامَأ ُرْوَنّسلا َمَنَج

 ؟ نجلا ناك َنْيَأ
 : مقر 1 وبا فم ا فقم ف ترم 2 فقر
 نم اهَسأَر تّجّرخأو ةَري ةيضف ةَكَمَس تَحَبَس

 ير َّنإ بلا يِبَّصلا اهّيَأ َكُتْمّرَم
 !ةَكَمَس ىلإ نجلا َلَّوَحَت ذ

 ُدَقَل» :ثّلاقو ءاملا

 دَقل «!ريثكب ةلرخسي نو ىوثأ
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 ىلإ ٌةّيناث ُلّوَحَتَأس» :اًلباق بارُغلا ِنُذَأ ىف داج َسَم
 001 املا

 «.دب َكِسْمَأِل ايلا ُضّوَحَأَو ءىَنَ
 ِنْذَأ يف َسَمَه ّمُث «!ًةليحلا ٍلِمْعَتْسإ) :ُبارْغلا لاق

 .ٍتامِلَك عب ِهقِيدَص

 اذدح ديههئجح+ي
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 ٌّيِوَق َكّنأ ْنِجْرَب نجلا اهّيَأ» :ِةَكَمَّسلا يف داج حاص

 «!َكَل انأ ُةراتخَأ ِءْيَش ىلإ ُلَّوحَتَو ءالِْف

 7 ا

 ىلإ ٍةَريغّصلا ٍةكَمشلاهِذَه نم لوح يتوق كيرأس»
 «!لَّبَج

 رض رزق ىلإ قدلنت لالع يد ءلوقب دج عينك
 ٍةَرْطَق ىلإ َكَسْفَت ْلَّوَح .يتجلا اهّيأ ءاَريثك ُبَعْصَأ اذّهف



 ِتامِلَك ٌءادْصضَأ ْتَدّدرَتَف ٌديدَج ٌفِطاخ ٌءْوَض ّعَمَل

 .لابجلا َرْبَع ةّيِرْحَّسلا ّيَنجلا

 هايم ٌتّئاكو .ٌُبيِهّرلا ٌتْوّصلا ىشالت ام َناعْرُس

 ٍضْرَأ يع اهو يف اًقيطل اًبايِسْنا كلوا لودعلا

 ٌُتْضَت ٌكانُهو .يداولا ٍلَفْسَأ ىلإ ٍةَعْرْسي ٌرِدَحْنت ا قَعْلَقلا

 .رحَبلا ةيحان ُهَجّنَي يذّلا َرهَنلا هايم يف



 َدْنِع اًليوُط اصَقَر .حَرَق يف ُبارْعلاو داج َضَقَر

 ١ .اًريثك اكحّضو ِريغَّصلا ٍلوُدَجلا

 َلَوَحَت ّنيح ُهَّنِإ .ورْخس ٌةَّيِحَض حار» :ِةداعَسِب داج لاق

 يف ُعيْضَيَس ام َناعْرُش . .ٍلّوْذَجلا هايم ُهْنَعَلَتْبا ٍءام ِةَرْطَق ىلإ

 «.دَبَألا ىلإ ٍطيحُملا ٍرِحَبلا
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 ريفخألا يشعلا ىلع ناجي كارلا داج د

 ْنْحَن .ِدبَأْلا ىلإ هْنِم انْصّلَخَت ْدَمَل» :ُبارُلا لاق .ٍةَداعَس يف

 يق م

 َحْفَس الّرتو ِةَعْلَقلا ىلإ امُهَرْهَظ ُبارُغلاو داج َرادَأ

 َدَحَأو .ٍلاطبَألا َلاِبَقِتْسا يداولا ُناَكُس امُهَلبْفَتْسِا .لّبَجلا

 .داج ٍةَلوُطُب ْنَع ٍتاياكحلا َنووُرَي ٌساَنلا



 اهلَمعَتْسا دو ّيرْحّسلا ََُوُف ُكِلْمَي ُلازَي ال داج ناك
 الإ َةَّرقلا ِهِذَه َلِوْعَتْسَي الأ َدَعَوو .هِناَكْسو يداولا ِرْيَحِل

 :حَرَمب ةَفيدَص اًبِعادُم ُبارُغلا لاق .رْيَحلا ٍليِبَس يف

 ىلع ظِفاحُت َكّنَأ َدَكأَتَأِ َكيناج ىلإ اًمِئاد ٌنوكأَسو١

 «.كدَعَو







 «ةبوبخملا تاياكجلا» ٌةَلِسْلِس
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 درولا ةرمحو جلتلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

 هتطقو يزمر - 0
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعُتلا - +

 علا
 ةريبكلا ةتفللا -
 تل ا

 ملا دج حب

 ناديعج- 4

 ثالثلا تازنعلا ١-
 ةمزجلا وبأ ٌدهلا
 ةمئانلا ةريمألا ١1-
 لزتوبار 5

 َيبهَّذلا رعّشلا تاذ ١6
 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -

 ةيلوصافلاو ماس ١0-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا 18

 ةّيرحّسلا ردقلا

 عدفلاو ةريمألا - 0

 يذلا توكتكلا - ١

 دليَصلا اجلا نذل
 بيرغلا رئاطلا

 مركبا كا
 ريِغَّصلا اموت ١1-

 روطاربمإلا بوث -
 ةريغّصلا رحبلا سورع - ت1

 ةّرولا ١"
 دملا رأف ١"

 ةريهُز 07
 ةباغلا قيرط -“
 لبجلا ريسأ -"5
 ريغَّصلا طاّيخلا -"ه
 ٌزوإلا ةيعار - 1

 جتا ةكلم - ا
 ةبيجعلا ةبلعلا -"8
 راثلا رئاط 9

 دّرمُرلا ةئيدم 4٠-
 ناحلألا ريمأ ١-


